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Kính gửi:  

 - Các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị 

NHCSXH thành phố; 

 - Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

 - Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể thành phố; 

 - Hội Doanh nghiệp thành phố; 

 - Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc tổ chức Tháng “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, 

cụ thể: 

- Thời gian phát động: Từ ngày 19/9/2022. 

- Thời gian tiếp nhận tiền gửi tiết kiệm: Từ ngày 19/9/2022. 

- Hình thức tiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và Tiền gửi tiết 

kiệm không kỳ hạn. 

- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm: Theo quy định của Tổng Giám đốc NHCSXH 

Việt Nam tại thời điểm gửi tiền 

- Địa điểm nhận tiền gửi: Trụ sở Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách 

xã hội thành phố Tam Điệp (Tổ 10B, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp) và 

các điểm Giao dịch phường, xã trên địa bàn thành phố Tam Điệp. 

Để tiếp tục tạo nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn, nhất là 

để tạo sự chung sức, đồng lòng của các tổ chức, cá nhân cùng chung tay tạo lập 

nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo 

bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau, UBND thành phố yêu cầu các phòng, 

ban, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung sau:  

1. Các phòng, ban, đơn vị thành phố 

- Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong đơn vị nêu gương tham gia “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” để 

tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách trên địa bàn. 
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- Xác định mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, 

đơn vị là một tuyên truyền viên, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân cùng tham 

gia Tháng “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” tại Phòng Giao dịch Ngân 

hàng CSXH thành phố. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh thành phố 

Phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH thành phố đẩy mạnh công tác 

thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử 

thành phố về mục đích, ý nghĩa của Tháng “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người 

nghèo”; qua đó, tạo sự đồng tình, hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài thành phố.  

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân  

hưởng ứng tham gia “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. 

4. Các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu tham gia “Gửi tiền tiết 

kiệm chung tay vì người nghèo”. 

5. Hội Doanh nghiệp thành phố 

Phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH thành phố tổ chức tuyên truyền, 

vận động các thành viên của tổ chức Hội phát huy truyền thống tương thân, tương 

ái tham gia “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. 

6. UBND các phường, xã 

- Tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Tháng “Gửi tiền 

tiết kiệm chung tay vì người nghèo” trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang 

thông tin điện tử của các phường, xã; đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, 

tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực 

hưởng ứng tham gia “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” tại trụ sở 

Phòng Giao dịch NHCSXH thành phố và tại điểm Giao dịch của phường, xã.  

- Báo cáo kết quả tham gia Tháng “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người 

nghèo” trên địa bàn về UBND thành phố (qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH 

thành phố) theo quy định. 

7. Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thành phố 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về việc gửi tiền 

tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Tham mưu UBND thành phố biểu dương các 
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cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện Tháng “Gửi tiền 

tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. 

- Tổng hợp kết quả tham gia Tháng “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì 

người nghèo” trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố, UBND tỉnh theo 

quy định. 

          (Gửi kèm theo bản chụp Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 08/9/2022 của 

UBND tỉnh) 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy;                  để b/c 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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